	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  
	
  

	
  

JAARVERSLAG 2014 SLG
	
  

“Transitie,	
  Transformatie,	
  Transferium?”	
  

Stichting Leefbaarheid Gerwen is de rechtspersoonlijkheid waaronder Werkgroep Leefbaarheid Gerwen actief is.

Inleiding
In dit jaarverslag kunt u globaal lezen hoe het jaar 2014 voor WLG verlopen is. De aandacht
zal vooral gaan naar de positie van WLG in de dorpsgemeenschap en in de thema’s zorg en
welzijn. Dat heeft niet alleen te maken met de transitie die per 1 januari 2015 een feit is, maar
zeker evenveel met de gevolgen van het PON-onderzoek naar wonen, welzijn en zorg, dat per
januari 2014, de resultaten aan de Gerwense bevolking heeft voorgelegd.
Daarnaast zal dit verslag zich richten op enkele thema’s die het functioneren van de
Werkgroep in beeld brengen. Deze keuze is gemaakt omdat het voor de lezer informatiever
lijkt om uitgebreider stil te staan bij speciale activiteiten.
Inhoud van dit verslag:
1. De structurele activiteiten
2. PON-onderzoek
• Discussie-werkgroepen
• Resultaten
• Zorg en Welzijn
3. Perspectief en uitdagingen
4. Samenvatting

1. De Structurele Activiteiten
De Werkgroep Leefbaarheid Gerwen (WLG) is actief en laat van zich horen op vele terreinen.
Al ruim vier jaar lang is er wekelijks een Inloop die door een vaste kern en een wisselende
groep belangstellenden wordt bezocht. Om die belangstelling te wekken worden vaak
activiteiten georganiseerd in grote diversiteit, zoals: lezingen, creatieve activiteiten,
gesprekjes, wandelingen, zingen, fietsen, maar ook museumbezoeken en reisverslagen maken
deel uit van wat de revue passeert. De deelnemers spreken met regelmaat hun waardering uit.
Die waardering komt ook van verschillende verenigingen. Deels hangt dat samen met
activiteiten die ook het werkveld en doelgroep van die verenigingen betreffen.
Toch zijn ondanks die contacten enkele doelgroepen moeilijk te vinden. Bijvoorbeeld: zodra
de schooljeugd naar het voortgezet onderwijs vertrekt, zijn ze voor WLG moeilijker
bereikbaar en blijken ze ook niet in de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten. Het
gaat WLG niet om structurele sport- spel- of creatieve activiteiten, omdat die voldoende
aangeboden worden. Het eenmalig deelnemen door de groep jongeren van 12 tot 16 à 18 jaar
is een schier-onmogelijkheid.
Dat is de reden geweest om met de jongerenwerkers van de LEV-groep in overleg te treden en
te bezien of er oplossingen denkbaar zijn.
In het jaarverslag van 2013 is een uitvoerige lijst van activiteiten weergegeven. Herhaling van
die weergave is onnodig. Wel kan herhaald dat WLG nog steeds de wekelijkse wandeling
voor liefhebbers, een wekelijkse fietstocht (maandelijks een lange) en in de wintermaanden
gezamenlijke museumbezoeken organiseert. Het opnieuw benoemen hiervan is vooral
ingegeven door de enorme belangstelling, die het gevaar vormt dat het aan zijn eigen succes
ten onder gaat. Het vereist nadenken over veiligheid bij de organisatie.
Ook zij het opnieuw gezegd dat achter alle WLG activiteiten steeds dezelfde doelstelling
staat: kaders scheppen voor ontmoeten. “Omdat een sociale context voor de mens even

belangrijk is als gezonde voeding en bewegen, denkt WLG een bijdrage te leveren aan de
logistiek van sociale kaders. Bovendien is het de stellige overtuiging van de WLG dat
ontmoeten met zich meebrengt, dat men medeverantwoordelijk wordt voor elkaars welzijn”
(jaarverslag 2013).
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, wordt dan ook veel aandacht besteed aan publiciteit.
Naast het publiceren in de lokale kranten van alle activiteiten is afgelopen jaar als PONresultaat het Digitaal Dorpsplein Gerwen gelanceerd.

2. PON-onderzoek
De presentatie van de resultaten uit het PON-onderzoek in januari 2014, opende een discussie
met zo’n 100 Gerwenaren. Bij het groeperen van de resultaten kwamen enkele thema’s in
aanmerking om verder uit te werken. Daarvoor hebben belangstellende dorpsgenoten zich
over hun voorkeursonderwerp gebogen en hebben ze nieuwe stappen gezet om zo een
bijdrage te leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in Gerwen.
De thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen passeren even de revue. De
belangrijkste besluiten die eromheen zijn genomen zijn er bij weergegeven.
1. Communicatie
Tijdens de presentatie werd duidelijk dat veel aanwezigen niet voldoende op de
hoogte waren van de activiteiten en doelstellingen van WLG. Het bereiken van
zoveel mogelijk dorpsgenoten zou verbeterd kunnen worden met het opzetten van
een website die voor iedereen toegang kan bieden tot dorps-gebonden nieuws.
Met het lanceren en presenteren van de website op een openbare
Dorpsraadvergadering zag WLG een langgekoesterde wens in vervulling gaan.
De site staat ook open voor informatie van andere nieuwsbronnen, zoals
verenigingen en biedt een agenda van activiteiten en weetjes van algemeen nut.
Bovendien heeft WLG enkele laptops gedoneerd gekregen, die ter beschikking
worden gesteld aan dorpsgenoten die zich via internet meer willen informeren.
2. Eerste Levensbehoeften
Gerwen kent al jaren geen kruidenierswinkel meer. De vraag naar wat bewoners
missen werd spontaan massaal beantwoord met: een buurtsuper. Daarmee lag er
voor de discussiewerkgroep de vanzlefsprekende verplichting om te onderzoeken
of en welke mogelijkheden er bestaan om zo’n winkel te realiseren.
Alle inspanningen ten spijt was de werkelijkheid onverbiddelijk: er is geen
buurtwinkel haalbaar. Ook het volgen van het model SHOP (Someren Heide
Ontmoetings-Punt) bleek te eindigen op een dood spoor. Geschikte ruimte en
betaalbaarheid (uit de opbrengsten) vormen vooralsnog onneembare hobbels.
Het wachten is nu op ruime bouwactiviteiten en groei naar 3000 inwoners. Dat zou
voor ondernemers een boterham kunnen bieden.
3. Activiteiten
Er gebeurt veel in Gerwen. Maar niet alleen daar!. Veel dorpen in de omgeving
kennen ook drukke activiteiten programma’s. En die dorpen liggen allemaal
dichtbij. Toch laat dat onverlet dat er behoefte bestaat aan kleinschalige
evenementen dichtbij, zij het dan voor verschillende doelgroepen (bijv. de
genoemde groep 12-18 jarigen).

De vingeroefeningen van de discussiewerkgroep over dit thema hebben opgeleverd
dat er in eerste instantie een goede, betaalbare ruimte nodig is met een openbaar
karakter. WLG heeft er bij meerdere gelegenheden op gewezen, dat een dergelijke
voorziening een nieuwe impuls zou geven aan betrokkenheid en leefbaarheid in het
dorp. Maar zolang het er niet is, mag er hoop zijn dat het wel komt….. Misschien
kan een uitwisseling van (culturele) activiteiten met die dorpen dan ook bijdragen
aan de interesse en betrokkenheid.
4. Wat gebeurt allemaal al (door vrijwilligers)
Er zijn veel activiteiten in Gerwen, die gekoppeld zijn aan diverse clubs en
verenigingen. Een dergelijke hoge verenigingsdichtheid maakt het ook druk op de
‘voorzieningen’-markt.
Desondanks is er uit de resultaten van het PON-onderzoek te lezen, dat inwoners
zaken missen of te weinig aangeboden vinden.
De conclusie van de discussies was, om doortastend te werk te gaan en met actieve
dorpsgenoten in gesprek te gaan om doublures te voorkomen, zodat groeperingen
elkaar niet voor de voeten zouden lopen maar juist aanvullend en wederzijds
ondersteunend te zijn. Ter illustratie 2 voorbeelden:
a. Vanuit o.a. parochie, KBO, Zonnebloem worden bezoeken gebracht (bij
bereiken van bepaalde leeftijd of als ziekenbezoek). Met deze partijen is
overleg gepleegd om af te stemmen om ook bezoek te brengen aan
nieuwkomers, of mensen die in het ziekenhuis liggen.
b. Met de ‘Eetkamer’ is overleg gepleegd over koken voor een bredere doelgroep
en het gebruik van materiaal. Het gesprek resulteerde in adviezen en
aandachtspunten. Helaas niet in de toestemming om gebruik te maken van
keukenmateriaal.
5. Zorg
De aandacht voor dit thema is voor een belangrijk deel ingegeven door de
maatschappelijke omstandigheden en de besluiten van ‘den Haag’ om de
verantwoordelijkheid van uitvoering voor een belangrijk deel bij de gemeente te
leggen. Omdat transitie eigenlijk alleen een datum betreft die een hele verandering
inzet naar de periode van transformatie is het denkbaar dat de belangstelling
vooral te kenschetsen is als gelatenheid en onzekerheid, afhankelijk van het feit of
men al gebruik maakt van zorg of niet.
Het zal een tijd duren voordat nieuwe structuren zijn ‘uitgehard’ tot een
betrouwbare logistiek. Tot die tijd is er eigenlijk sprake van een transferium waar
je ‘parkeert en de omgeving kunt verkennen’.
Concreet is er in de discussiewerkgroep besloten dat een voorziening als
gezondheidspost (met spreekuur van diverse disciplines) niet nodig is. De
haalbaarheid nog daargelaten !
Evenmin bleek er behoefte aan een eigen voorziening in de vorm van een zorg
coöperatie naar het voorbeeld van Hoogeloon of Laarbeek.
Besloten is om inwoners van Gerwen vooral de toegang tot zorg te wijzen en ze
daar hulp bij te bieden. Een kort overzicht daarvoor is geplaatst op het Digitaal
Dorpsplein, als aanvulling op de vrijwillige hulpdiensten.
Tijdens Dorpsraadvergadering van 28 oktober 2014 is in aanwezigheid van
wethouder Weijmans, een pleidooi gehouden WLG een rol te bieden in het
aanlooptraject naar zorg, naast de overweging om een wijkverpleegkundige als
onpartijdige dorpsondersteuner aan te stellen.

WLG kan die rol aan. Mede dank zij de vrijwillige hulpdiensten vult zij het hiaat
aan vrijwillige hulp bij gebrek aan netwerk.
Wie weet kan dat voor velen inderdaad het ‘transferium’ zijn in de periode van
zoeken, passen en meten.
De genoemde thema’s vroegen het dwingends de aandacht. Het is daarom, dat er een aantal
onderwerpen niet of slechts ten dele aan bod zijn geweest. Die konden uitstel het beste dulden
en zullen in een werkplan worden opgenomen, zodat door WLG op langere termijn de
aandacht daaraan geschonken kan worden.

3. Perspectief en uitdagingen
WLG staat ‘in de markt’ en heeft het idee dat iedereen WLG wel kent. Omdat dat niet
wederzijds is zal er meer energie gestoken moeten worden, om niet alleen iedereen op de
hoogte te stellen, maar meer nog om ze te betrekken en deel te laten uitmaken van de
‘deelnemers aan de leefbaarheid’. Het slagen van de missie van WLG om te bouwen aan een
gemeenschap van mensen die medeplichtig zijn aan elkaars welzijn, is daarvan afhankelijk.
IJzer met handen breken, zal ook WLG niet lukken. Maar om te slagen ‘op de lang adem’ is
zij wel een kandidaat.
Een belangrijke uitdaging is voorts de organisatie van de werkgroep zelf. Dat heeft betrekking
op zowel de wijze waarop de werkgroep haar activiteiten aanpakt, alsook op de zekerstelling
van de voortgang van de werkzaamheden.

Samenvatting
WLG heeft een vol jaar achter de rug. Vooral de discussiewerkgroepen na het PONonderzoek hebben veel energie en tijd gevraagd. De resultaten ervan zijn in het stadium van
uitvoering en de tijd zal leren of de juiste besluiten zijn genomen. Voor de langere termijn zal
een werkplan worden opgesteld om zoveel mogelijk de bevindingen van het PON-onderzoek
en suggesties daaruit tegen het licht te houden van de actuele stand van zaken.
De discussie over de zorg is nog niet afgerond. WLG heeft het besluit genomen om niet actief
een nieuwe zorg coöperatie op te zetten. Eerder zal aansluiting bij bestaande initiatieven
gezocht worden. De rol die WLG kan spelen in de gang van zaken bij zorg en zorgaanvragen,
zowel als ondersteuning bij zorgzoekende dorpsgenoten, is afhankelijk van het beroep dat de
gemeente daarop zal doen. Een afstemming met betrokken partijen zal daarin duidelijkheid
verschaffen.
Na de transitie, zal de transformatie de nodige energie kosten. WLG kan een ‘transferium’
zijn om de contouren voor zorgaanvragers te helpen verkennen.
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